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Hortus Grand Cafe en online bestellen 

Hortus Grand Cafe is zeer blij u weer welkom te heten en is er klaar voor. Wij garanderen u maximale hygiene en 

voedselveiligheid zodat u onbezorgd kunt genieten. Uw bezoek aan de tuin van Hortus botanicus of uw 
ontspanningsmoment in ons Grand Cafe is op enkele plaatsen aangepast. U kunt nu bestellen via een online 

bestelplatform. Richt uw telefooncamera op QR code en plaats uw bestelling. Hierdoor is er voor u en onze 

medewerkers beperkte tafelservice. Plaats nu uw bestelling online. 

Hoe kunt u bestellen met uw telefoon? Zie de tafelkaart! 

 

Nieuw: Hortus culinaire boxen als Take Away 
Met trots introduceren we onze nieuwe culinaire boxen: een lunchbox gevuld met o.a. belegde sandwiches, een 
borrelbox met daarin kleurrijke kazen, charcuterie en gemengde noten en een soepbox, gevuld met alle 

ingrediënten voor een heerlijke wijnsoep (vruchtendrank). Een compleet overzicht treft u aan op de laatste pagina. 

Let op:  24 uur van te voren bestellen, anders moeten wij u wellicht teleurstellen i.v.m. beperkte voorraden.  

 

Tuintopper 
Op elke seizoenkaart van ons staat een top-ingrediënt uit de Hortus botanicus centraal. 

 
Uit de kleine, groen-witte bloemen van de avocado boom groeien de bekende smeuïge vruchten. Onder de dunne, 

bobbelige schil vindt u het zachtgroene vruchtvlees en een forse pit. Ooit groeide deze boom alleen in tropisch 

Amerika, nu wordt hij overal gekweekt waar het warm genoeg is. In onze tropische kassen staat hij ook, maar 

vruchten hebben we nog niet kunnen oogsten. Een grappig idee dat de avocado (wetenschappelijke naam Persea 

americana) familie is van smaakmakers als kaneel en laurier. Misschien heeft u zich wel eens afgevraagd welk 

enorm dier deze pitten kan doorslikken en elders weer achterlaten. Die dieren bestaan niet meer; de 

reuzenluiaard, zo groot als een olifant, die deze vruchten at is meer dan 10.000 jaar geleden uitgestorven. Maar 

ook roofdieren willen de vrucht wel eten en verslepen de pit dan wat. En mensen kweken avocado's al heel lang: 
wetenschappers hebben archeologisch bewijs dat de avocado al in het jaar 7000 voor Christus gekweekt werd.  

 
 

 
Beeld: Nienke Beets 

 
 

 
  



Alle genoemde prijzen zijn in €uro’s uitgedrukt 

   

 

Van Columbus tot Mayflower 
De tomaten, mais, rode pepers, aardappels en allerlei andere groenten waarmee wij heerlijke verse gerechten 
samenstellen zijn geoogst in de omgeving van Leiden. Maar vóór Columbus voet aan wal zette in Amerika waren 
deze groenten in West-Europa onbekend. In de tuin, maar ook in het Hortus Café staan dit jaar de planten uit 
Amerika centraal. 

 
Mayflower sandwich     8,25 

Gemarineerde kip in cajunkruiden met avocado guacamole, rucola en pompoenpitten   
     

Columbus salade       9,75 

Gemarineerde kip in cajunkruiden met mais, avocado ,komkommer, paprika en een salsa van tomaat en rode ui. 

 

Onno Kleyn  
Culinair journalist Onno Kleyn schreef de recepten voor een specerijenboekje en een soepenboekje; de Hortus 

botanicus zorgde voor de achtergrondinformatie over de ingrediënten. Vraag bij een bezoek aan de tuin om zo’n 

gratis receptenboekje. 

 

Seizoen soep van Onno Kleyn met brood     

Licht pittige geroosterde paprika soep met cashewnoten en bieslook        5,75  

 
Borreltijd  
Trakteer uzelf op een van de borrelplanken of kies één van de klassiekers! 
 
Klassiekers koud 
Borrelbrood met dips (aioli, humus, boter met zeezout)   5,75 
Portie lokale Leidse kaas met mosterd en cornichons    5,75 
Portie groente chips       2,75 
 
Klassiekers warm 
Bitterballen met mosterd 8 stuks      7,75 
Bieterballen met krotenmosterd 8 stuks     7,75 
Kaastengels met chilisaus 8 stuks      5,75 

 
Zoet 
Oudhollandse Appeltaart (met slagroom)     3,75 
Dadeltaart HomeMade®       3,75 
Citroencrème taart       3.75 
Muffin double chocolate       3,75 
Chefs keuze vraag naar onze wisselende taart    3,75 

 
Brood & zo  
Wij serveren versgebakken brood van Friese bakker Ús Bertus uit Leiden: Alte Ambacht broden. Dit zijn broden 
waarbij het deeg een nachtje rust na het kneden. Door deze manier van werken zijn toevoegingen als 
broodverbeteraars niet nodig. Kortom, een ambachtelijk brood zoals het hoort.  

 

Beleg op brood 
Boeren Leidse kaas 
Mosterdmayonaise, walnoot, radijs en rucola      8,75 
 

Rosé gebraden rosbief  
Truffelmayonaise, geraspte oude kaas, gekookt ei, pittenmix en rucola    8,75   
 

Makreel salade 
Appel, augurk, sjalot en mierikswortel crème      9,75 
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Lekker warm 
HomeMade® 
Op basis van de overtuiging dat er zo min mogelijk voedselverspilling moet zijn in de wereld, verwerken wij 
restproducten, afkomstig van leveranciers en van onze keuken. Uiteraard met gegarandeerde kwaliteit en met een 
verrassende smaakbeleving voor u gemaakt! De gerechten die met deze aanpak tot stand komen, dragen op onze 
menukaart het label HomeMade®. 

 
Leidsche tosti 
Focaccia met komijn, boerenkaas, ham en tomatenchutney    6,75 

 
Duo kroket op brood 
Kroketten (vega) van de Bourgondiër met mosterdmayonaise   7,75 

 
HomeMade® groentequiche     
Met eieren, crème fraîche, courgette, paprika, prei en  
gegratineerde kaas       7.75 

 
IJs 
 
Raketje         1,00 
Peren         1,00 
Calippo         2,50 
Ben & Jerry’s        4,50 

 
Alcoholvrije Cocktails Pinky Rose   3,50 

Chili Grapefruit    smaakt als de Mexicaanse zomer met Jalapeño pepper 
Floral Ginger & Orange  smaakt  als een zomers festival met lavendel  

Spiced Lemon & Rose  smaakt als een Thaise tuin met roos, peper, oriëntaalse kruiden 

Straight Lemon  smaakt als een frisse lente met limoen en lemongrass 

 

Hortus Culinaire Boxen 
Box 1. Hortus Lunchbox  € 13,50  per person 

De Hortus lunchbox is gevuld met belegde sandwiches met Leidse kaas, een Columbus salade van kip, kleurrijke 

vegetarische wrap, vruchtensap van Schulp en een heerlijk huisgemaakte dadelkoek. Uiteraard kunnen wij de 

lunchbox ook 100% vegetarisch verzorgen. 

Box 2. Borrelbox € 17,50 per 2 personen   

Klinkt borrelen in de tuin u als muziek in de oren? De borrelbox is gevuld met kleurrijke kazen, charcuterie, 

gemengde noten, regenboog wraps, groente chips en leuke borrelvragen over de Hortus. Optioneel kunt u nog een 

koud drankje toevoegen, keuze uit Hortus bier of een klein flesje wijn welke te bestellen zijn bij het afhalen van uw 

box.   

 

Box 3. Verse vruchtensoep box DIY € 23,50 voor 4 personen  (vers pakket om thuis te maken) 

Houdt u ook zo van verse aardbeien en een heerlijk glas mousseerde dessertwijn op een zomerse avond? Het vers 

pakket is gevuld met alle ingrediënten  voor een heerlijke koude wijnsoep, het recept om de soep te maken en een 

receptenboekje met kruiden en specerijen welke uit de tuin komen.  

Bestellen 

Loopt het water u al in de mond….. U kunt uw bestelling plaatsten door een Whatsapp te sturen naar 

+31 6 48 26 80 14 met uw bestelling.  Uw bestelling staat klaar tussen 10:00 – 16:00 uur in het Grand Café Hortus 

Botanicus terras zijde. Hier kunt u ook meteen uw bestelling betalen. Een entreebewijs is niet nodig om het pakket 

af te halen. U kunt er zelfs voor kiezen om de bestelling mee te nemen en op het terras te nuttigen of als u een 

entreebewijs heeft,  adviseren wij uw bestelling op te halen voordat u via de entree de tuin van Hortus botanicus 

betreedt waar u een mooi plekje kunt zoeken om uw bestelling te nuttigen. 

 

Met vriendelijk groet,  

Het Hortus horeca team. 

 
Wilt u reserveren? Dat kan via onze website www.hortusleiden.nl  

Uiteraard kunt u ons ook telefonisch bereiken op 071- 5275084. 

https://wa.me/+31648268014
http://www.hortusleiden.nl/

